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Kortfattad presentation: 
   Jag är utbildad civilingenjör fysiker fast i praktiken jobbar jag 
som programmerare sedan 1992. Större del av mitt arbete har alltid 
kretsat kring databashantering. Mest använde jag mig av C och C++ men 
även VB för att snabbare bygga interaktiva program. Microsoft Access 
och dess VBA språk hade jag använt i tjugo år och har skapat några 
applikationer som fortfarande är i drift. För att hålla mina kunskaper 
ständigt uppdaterade, har jag på egen hand utforskat Java med fokus på 
de delar som var nya gentemot C++, framförallt inbyggd stöd för 
synkronisering av trådar. Intressant för sig men det blev aldrig något 
verkligt projekt i Java. Kanske på grund av dess Open Source Licence 
som gör Java mera lämplig för att driva interna projekt inom företaget 
än för att utveckla ett program till salu där källkoden ingår gratis.
   Jag kan rätt så lätt sätta mig in i en okänd problematik som kräver 
datorstöd. Hittills jobbade jag med bokföring, lagerunderhåll, 
transportadministration, EDI kommunikation, finanssystem (penning- och 
valutamarknaden, riskanalys, cash management) och modemkommunikation. 
Specialanpassningar enligt kundens önskemål och kopplingar till kundens
befintliga affärssystem (Concorde, Pyramid, SPCS, XOR, NAVISION, GARP) 
var mina ofta förekommande arbetsuppgifter.
   Jag anser mig vara noggrann och självständig och kan även samarbeta 
inom utvecklingsteam där det krävs versionshantering och planerad 
uppdragsfördelning.

Arbetslivserfarenhet

2013 - ... EDITRANS AB; LOMMA
Programmerare

EDITRANS har ett tätt samarbete med InterComp vilket 
innebär att jag fortsätter här i stortsätt med samma 
arbetsuppdrag. Vi håller på att lämna MicrosoftAccess 
utväcklings miljö och satsar på SQL-Server som databas och 
användarens gränsnit byggt i .NET (C# i VisualStudio 2010).

2004 – 2013 InterComp Track & Tracing KB; LOMMA
Programmerare

Modernisering och utveckling av systemet ProTrans 
(beskrivet i anställnings perioden 1996-2000).
Under dessa år hade transport branchen utvecklad sig enormt.
ProTrans följde den utvecklingen med allt större 
flexibilitet bland annat genom implementering av VBS 
moduler. Några internet lösningar (med IIS-6 och ASP) byggde
jag också som gjorde vårt system åtkommligt för operatörerna



via web-en.

2000 - 2004 TietoEnator Financial Solutions AB; MALMÖ
System Consultant

Programmering (C, C++, VB) av företagets huvudprodukt 
System10 som är ett finanssystem för internationella valuta-
och penningmarknader (http://www.system10.com).
Till detta system har jag själv bidragit med följande 
moduler:

·den statistiska analysen av prisförändringar
·kommunikation (modem, internet) med banker för 
betalningar och kontorapporter
·pris server - en nätverkstjänst som förmedlar 
bearbetad ränte- och valutainformation från Reuter

1996 - 2000 InterComp Track & Tracing KB; LOMMA
Programmerare

Modernisering och utveckling av systemet ProTrans. 
Systemet administrerar ett företags transport. Skriver ut 
frakthandlingarna och underhåller frakthistorik, oftast 
kopplad till kundens affärssystem och vid behov kommunicerar
(via EDI) med speditörens drift system. 
Under min tid överfördes systemet från DOS till Win32 där 
det är utvecklat i Microsoft Access och C++.

1992 - 1996 AutoSoft SC; KRAKOW - POLEN
Programmerare

Underhåll av bokföringssystemet FK.
Mest programmering i C, C++, assembler samt i systemets 
interna språk

1986 - 1987 POLSKA AKADEMIA NAUK (POLSKA VETENSKAPSAKADEMIEN); KRAKOW -
POLEN

Civilingenjör Fysiker
Forskningsarbete inom metallurgi

1981 - 1984 Civilingenjör Fysiker
Ventilation av gruvor

Utbildning 
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA (ACADEMY OF MINING AND METALLURGY)
ul. Mickiewicza 30 
30-059 KRAKOW POLEN 

1976 - 1981 Studietid 

Examensarbete 
1981 Thin solid films off tantal and tantaloxides.

Diplom
1981 Civilingenjör Fysiker

Utbildning motsvarar enligt Högskolverkets bedömning 150 poäng på 
svensk högskolenivå inom ramen för civilingenjörsutbildning i teknisk 
fysik.



Språk Nivå
Svenska Flytande
Engelska Medel
Ryska Medel
Polska Modersmål


